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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A função de cuidador é um 
fator de estresse crônico e o suporte social é percebido como uma 
das formas de amenizar esse estresse. O objetivo desse estudo foi 
analisar o nível de estresse e o suporte social tido pelos cuidadores 
de crianças com retardo mental no estado de Alagoas.
MÉTODO: Foram entrevistados 42 cuidadores, 19 do Hospital 
Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA) e 23 da Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Especiais (APAE) em 2011, utilizan-
do-se o Inventário de Sintomas de Estresse (ISS) e o Questionário 
de Suporte Social (SSQ). Os dados foram analisados estatistica-
mente no programa Epi Info versão 3.5.2, utilizando o teste t de 
Student (p < 0,05).
RESULTADOS: Toda a amostra foi composta por mulheres, 
88% dos casos, mães de crianças portadoras de retardo mental. 
85,6% delas exercem atividade de dona de casa. A renda familiar 
de 50% das entrevistadas corresponde a um salário mínimo. O 
percentil de 88% se enquadrou na Fase III de estresse, considera-
do o nível mais alto. Constatou-se uma pequena média referente 
ao número de pessoas suportivas (n = 1,38), embora o índice de 
satisfação com o suporte oferecido tenha sido considerado por 
elas bastante significante (S = 4,98).
CONCLUSÃO: Os cuidadores desse estudo abdicaram de uma 
vida profissional para exercer a arte do cuidar. Apesar de um su-
porte social satisfatório, esse se mostrou incapaz de amenizar o 
nível de estresse entre as entrevistadas. 
Descritores: Apoio social, Deficiência intelectual, Estresse 
psicológico. 
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The caregiver’s role is 
a factor of chronic stress and social support is seen as a way of 
minimizing this stress. The objective of this study was to analyze 
the level of stress and the social support received by caregivers of 
children with mental retardation in the state of Alagoas.
METHOD: Forty-two (42) caregivers were interviewed, 19 
(nineteen) from Hospital Universitário Professor Alberto Antu-
nes (HUPAA), and 23 (twenty-three) from Associação de Pais e 
Amigos dos Especiais (APAE) in 2011, using The Symptoms of 
Stress Inventory and Social Support Questionnaire. Data were 
statistically analyzed using Epi Info software (version 3.5.2), and 
Student’s t-test (p < 0.05).
RESULTS: The whole sample was composed of women, in 88% 
of cases, mothers of children with mental retardation. From 
these, 85.6% are housewives. The family income of 50% of the 
interviewed corresponds to a minimum wage. The percentile of 
88% was framed in Phase III of stress which is considered the 
highest level. A small average was observed regarding the number 
of supportive people (n = 1.38), although the index of satisfac-
tion with the support offered has been considered highly signifi-
cant by them (S = 4.98).
CONCLUSION: The caregivers of this study gave up professio-
nal life to exercise the art of caring. Despite a good social support, 
this was unable to alleviate the stress level among the interviewed 
women.
Keywords: Intellectual disability, Psychological stress, Social 
support.

intRODUÇÃO

O retardo mental é um transtorno neuropsiquiátrico definido to-
mando como bases três critérios que são: um estado de funciona-
mento intelectual abaixo do normal (QI igual ou menor que 70), 
início do quadro clínico antes dos 18 anos de idade e deficiência 
nas habilidades adaptativas1,2. A Associação Americana de Defi-
ciência Mental ressalta que um portador de retardo mental sofre 
limitações associadas a duas ou mais áreas de conduta adaptativa, 
ou em responder de forma satisfatória as demandas da sociedade 
no que se referem à comunicação, cuidados pessoais, indepen-
dência na locomoção, na saúde e na segurança, dentre outras3.
O termo “cuidador” se aplica à realidade de pessoas que prestam 
cuidados de prevenção, proteção e recuperação da saúde de manei-
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ra formal ou informal4. O cuidador formal possui conhecimentos 
adquiridos em treinamentos direcionados referentes à profissão, em 
geral recebendo remuneração em troca de seus serviços, já o cuidador 
informal é representado pelo segmento leigo, normalmente membro 
da família que assume a responsabilidade, dedicando grande parte do 
seu cotidiano e rotinas de cuidado à pessoa doente4,5.
Os pacientes portadores de retardo mental contam com a família 
como o seu primeiro universo de relações sociais, tornando-se 
permanentemente dependentes deste vínculo de forma que seus 
familiares, além de seus responsáveis, também assumem a função 
de cuidadores. A doença, seja ela qual for, é sempre uma situação 
de crise que produz efeitos nos doentes e na família. Apesar das 
alterações de funções e na dinâmica familiar nas últimas décadas, 
os familiares diretos do sexo feminino são os que majoritariamen-
te apoiam os doentes e assumem o papel de cuidadoras6.
O desempenho do papel de cuidador interfere nos aspectos de 
vida, pessoal, familiar, social e até mesmo laboral desses cuida-
dores, sendo o suporte social um fator altamente preditivo para 
uma adaptação positiva por parte da família6,7. Frequentemente a 
qualidade de vida dos cuidadores é moderada pelas condições so-
cioeconômicas, pelo suporte social e características dos pais e das 
crianças, sendo que há um grande número de fatores de impacto 
que intensificam os níveis de estresse, como o recebimento ou 
não de suporte informal8,9.
Etimologicamente, estresse deriva do latim stringere, significando 
apertar, cerrar, comprimir10. O termo estresse denota o estado 
gerado pela percepção de estímulos que provocam excitação emo-
cional e, ao perturbarem a homeostasia, disparam um processo 
de adaptação11, sendo percebido pela maioria das pessoas como 
uma forma de extrema emoção. O medo, a raiva, a tristeza e até 
mesmo a alegria, podem produzir estresse no indivíduo, desde 
que experienciado de forma intensa12, sendo a resposta ao estresse 
resultado da interação entre as características da pessoa e as de-
mandas do meio13.
O conceito de suporte social é amplo, abrangente e às vezes pou-
co preciso, identificando-se nele alguns aspectos comuns e básicos, 
como a existência de interações sociais e o objetivo de promover bem 
estar como resultado delas14. Embora diversas variáveis componham 
o funcionamento do suporte social, o conteúdo desses é oriundo das 
relações interpessoais próximas, existindo três componentes essen-
ciais ao suporte social: emocional, valorativo e comunicacional14.
Estudos sobre o impacto de se ter uma pessoa com deficiência 
mental em seu convívio familiar apontam que as figuras parentais 
são as mais afetadas pelo estresse em casos de desenvolvimento 
atípico de um filho, sendo, porém, a mãe mais atingida por sua 
condição de cuidadora direta15. A função de “cuidar” foi identi-
ficada como um fator de estresse crônico e, apesar de os meca-
nismos do impacto do estresse na saúde ainda serem elusivos, o 
excesso de tarefas atribuídas a uma pessoa gera consequências em 
sua saúde física e psicológica16.
Por interesses comuns e atitudes voluntárias, ou por imposição 
de uma estrutura formalizada de trabalho, as pessoas funcionam 
umas para as outras como apoio nas funções que necessitam de-
sempenhar ou na resolução de problemas17. O suporte social per-
cebido, portanto, refere-se também à avaliação que o indivíduo 
faz dessas relações, nos mais variados domínios de sua vida, e em 
função das quais julga que é querido e que lhe reconhecem o va-

lor, a avaliação que faz da disponibilidade dos outros próximos e 
da possibilidade de a eles recorrer quando necessitar18.
Ultimamente tem surgido um interesse especial pelos chamados 
“cuidadores” e um aumento no número de pesquisas sobre estres-
se e suporte social, aumento esse reflexo de diversos fatores dentre 
os quais se destacam os achados referentes à relação de suporte so-
cial com melhores indicadores de presença e ausência de diversas 
doenças, melhores previsões de prognóstico e restabelecimento 
do indivíduo e a função desse como agente “protetor” frente ao 
risco de doenças induzidas por estresse19,20.
Diante do exposto, o presente estudo propôs a analisar o nível de 
estresse e o suporte social tido pelos cuidadores de crianças com 
retardo mental no estado de Alagoas.

MÉtODO

Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, descritivo, desen-
volvido no ambulatório de Genética Clínica do Hospital Univer-
sitário Professor Alberto Antunes (HUPAA) e na Associação de 
Pais e Amigos dos Especiais de Maceió (APAE) em 2012. 
A amostra por conveniência foi composta por 42 cuidadores, sen-
do 19 do HUPAA e 23 da APAE. Os critérios de inclusão atribu-
ídos à pesquisa foram: ser cuidador de uma criança com retardo 
mental atendida nas instituições a serem pesquisadas. Foram exclu-
ídos os acompanhantes que não eram efetivamente os cuidadores 
e os que acompanhavam crianças com outros tipos de doenças. Os 
instrumentos utilizados para coleta dos dados foram: Inventário de 
Sintomas de Estresse (ISS) de Lipp21 e o Questionário de Suporte 
Social (Social Support Questionnaire – SSQ) de Sarason22.
O ISS é um instrumento útil na identificação de quadros carac-
terísticos do estresse, possibilitando diagnosticá-lo em adultos 
e a fase em que a pessoa se encontra. Baseia-se em um modelo 
quadrifásico e propõe um método de avaliação de estresse. Avalia 
a fase do estresse, os sintomas físicos e os sintomas psicológicos. 
Os resultados aparecem como: alerta (fase I), resistência (fase II), 
quase-exaustão e exaustão (fase III). A faixa etária que deve ser 
submetida ao questionário é a de pessoas com 15 anos ou mais, 
não sendo necessário ser alfabetizado. A aplicação do questioná-
rio pode ser individual ou coletiva23.
O SSQ é um instrumento que possui uma abrangência de três di-
mensões de metaconstruto, ou seja, presença/existência de pessoas 
capazes de fornecer apoio em diferentes situações, a percepção/iden-
tificação do apoio disponível e a avaliação sobre a situação do suporte24. 
Fornece escores para o número de figuras de suporte percebido pelos 
respondentes e para a satisfação com o suporte social recebidos, sen-
do composto por 27 questões, com cada questão solicitando uma 
resposta em duas partes. Na primeira parte, deve ser indicado o nú-
mero de fontes de suporte social percebido (SSQ-N), podendo ser 
listado até nove possibilidades (além da opção nenhum), já na segun-
da parte, deve ser informada a satisfação do entrevistado com esse 
suporte (SSQ-S), fazendo uma opção em uma escala de 6 pontos 
(que varia de muito satisfeito a muito insatisfeito)25.
Inicialmente foram apresentados os objetivos da pesquisa para 
os cuidadores que se encontravam em espera para a realização 
das consultas ambulatoriais no HUPAA, ou em espera das crian-
ças que realizavam atividades na APAE. Após apresentação, esses 
cuidadores foram convidados a participar da pesquisa, requisi-
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tando-se para os que se dispuseram positivamente a assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes do início da 
aplicação dos questionários.
Os dados coletados com os instrumentos citados foram digitados 
em um banco de dados previamente elaborado no programa Epi 
Info versão 3.5.2 e em seguida foram analisados estatisticamente 
através de teste t Student (p < 0,05). Foram estudadas as variáveis: 
nível de estresse, índice de suporte social, idade, sexo, grau de 
parentesco, renda familiar e ocupação.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 
da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) sob o processo nº 
002985/2011-10.

RESUltADOS 

Todos os cuidadores entrevistados foram do sexo feminino, apre-
sentando maior prevalência a faixa etária entre 30 e 60 anos de 
idade e 88% delas afirmaram ser as mães das crianças, 85,6% 
delas afirmaram não exercer nenhuma atividade remunerada sen-
do a ocupação mais indicada a de dona de casa. 50% apresenta 
renda mensal de até 1 salário mínimo, 38,1% delas são chefes da 
família (Tabela 1).
Os resultados obtidos nesse estudo mostraram alto índice de es-
tresse entre as entrevistadas, estando a maioria delas, tanto no 

HUPAA (89,48%) como na APAE (86,97%) na Fase III ou de 
Exaustão, considerado o nível mais alto de estresse (Tabela 2).
Os resultados obtidos sobre o suporte social recebido pelas entre-
vistadas mostrou uma equivalência de valores entre as instituições 
pesquisadas tanto quanto ao índice de pessoas suportivas (N), 
como quanto ao índice de satisfação com o suporte (S), como 
pode ser verificado na tabela 3. É importante salientar que, ape-
sar de o N ter sido inferior a 2, ou seja, as entrevistadas sequer 
possuírem 2 pessoas com as quais podem contar, os valores de S 
estão significativamente bons, visto que se aproximam do 6 que é 
o número correspondente à “muito satisfeito”. 
Na tabela 4 estão descritas as pessoas tidas como suportivas pelos 
cuidadores entrevistados. Os demais filhos, incluindo-se em al-
guns casos aqueles com retardo mental, foram os mais apontados 
como fonte de suporte em ambas as instituições, seguidos dos 
amigos e dos pais.

Tabela 2 – Distribuição das cuidadoras segundo nível de estresse e instituição pesquisada. Maceió, 2011.

Sem estresse Fase I (alerta) Fase II (resistência) Fase III (exaustão) Total
Instituição Pesquisada n % n % n % n % n %
HUPAA - - -  - 2 10,52 17 89,48 19 100
APAE 1 4,34 -  - 2 8,69 20 86,97 23 100

HUPAA = Hospital Universitário Professor Alberto Antunes; APAE = Associação de Pais e Amigos dos Especiais.

Tabela 1 – Variáveis sociais e demográficas das cuidadoras pesquisadas.
Variáveis  n %

Idade

< 30 anos 9 21,4
entre 30 e 60 anos 28 66,7
> 60 anos 2 4,8
Não quis informar 3 7,1
HUPAA 19 45,2

Instituição pesquisada
APAE 23 54,8
Dona de casa 36 85,6
Costureira 1 2,4

Ocupação

Gerente de compras 1 2,4
Professora 2 4,8
Não quis informar 2 4,8
Até 1 salário mínimo 21 50

Renda familiar

Entre 1 e 2 salários mínimos 15 35,7
Entre 2 e 3 salários 5 11,9
Não quis informar 1 2,4
Sim 16 38,1

Chefe da família
Não 26 61,9
Mãe 37 88

Parentesco com o pa-
ciente atendido

Tia 2 4,8
Irmã 3 7,2

HUPAA = Hospital Universitário Professor Alberto Antunes; APAE = Associação 
de Pais e Amigos dos Especiais.

Tabela 3 – Índice de suporte por instituição pesquisada.

 
N - Índice de pessoas 

suportivas
S - Índice de satisfação 

com o suporte
Média DP Média DP  

HUPAA 1,38 0,76 4,98 1,46 P<0,05
APAE 1,53 0,69 5,01 1,09

HUPAA = Hospital Universitário Professor Alberto Antunes; APAE = Associação 
de Pais e Amigos dos Especiais.

Tabela 4 – Frequência de pessoas citadas como fonte de suporte de acor-
do com a instituição pesquisada. Maceió, 2011.
Pessoas citadas pelos cuida-
dores como fonte de suporte 

APAE HUPAA

 n % n %
Pais 11 10,48 12 17,65
Filhos* 23 21,90 15 22,06
Irmãos 12 11,43 8 11,76
Marido 13 12,38 8 11,76
Vizinhos 11 10,48 2 2,94
Amigos 17 16,19 9 13,24
Madrasta/padrasto 1 0,95 - -
Padre 2 1,90 - -
Sobrinhos 3 2,86 - -
Netos 3 2,86 - -
Cunhados 4 3,81 5 7,35
Sogros 2 1,90 3 4,41
Nora/genro 1 0,95 - -
Psicólogo 1 0,95 - -
Comadre/compadre 1 0,95 - -
Tia - - 4 5,88
Namorado/Namorada - - 1 1,47

HUPAA = Hospital Universitário Professor Alberto Antunes; APAE = Associação 
de Pais e Amigos dos Especiais; *Incluindo os filhos portadores de retardo mental.
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DiSCUSSÃO

A literatura afirma que as mães são as principais representantes 
familiares quando há na família crianças com retardo mental, 
pois são elas que exercem o papel de principal cuidador na fa-
mília, o que implica na responsabilidade prática de viabilizar os 
tratamentos necessários para a criança e dedicar maior tempo aos 
cuidados7 (Tabela 1).
No momento atual, diferente do verificado há alguns anos atrás 
em que as mulheres costumavam ter taxas mais elevadas de par-
ticipação no mercado de trabalho até os 24 anos de idade, hoje 
atingem atividade mais elevada dos 30 aos 39 anos25, faixa etária 
muito semelhante a que estão as entrevistadas desse estudo que, 
destoante dos dados gerais, exercem muitas vezes somente a ati-
vidade de cuidadoras.
Ser mãe profissional é assumir identidades múltiplas e contra-
ditórias, construídas socialmente e em permanente processo de 
mudança26,27, o que explica o dado citado e corrobora com a afir-
mação que diz que a divisão de trabalho no seio familiar em que 
há crianças com retardo mental tem seguido o mesmo caminho 
desde os anos 1960 e mudanças não foram encontradas quando 
as mulheres entraram na força de trabalho28. 
O ato de abdicar de sua vida profissional em prol da dedicação 
exclusiva para ser mãe e cuidadora, altera a rotina e influencia a 
família como um todo, pois ao sair de seu emprego, além de dimi-
nuir a renda familiar, a mulher passa a depender financeiramente 
de outros29, como se pode verificar na tabela 1 em que exatos 50% 
da amostra apresenta renda mensal de até 1 salário mínimo, possi-
velmente apenas o valor correspondente aos benefícios adquiridos 
pelas incapacidades da doença de suas crianças 
Pensando o estresse como um desequilíbrio emocional11, pesqui-
sas apontam que as figuras parentais são as mais afetadas em casos 
de desenvolvimento atípico de um filho, sendo, porém, a mãe 
mais atingida por sua condição de cuidadora direta15, o que se 
confirmou nesse estudo ao se observar a tabela 2.
Os genitores geralmente experienciam diversos sentimentos em 
relação ao seu bebê com deficiência tais como raiva, rejeição, re-
volta, culpa, apresentando as mães mais tendência à depressão do 
que os pais16, já que estudos verificaram que as mulheres são mais 
propensas a serem influenciadas pelos aspectos afetivos e pessoais 
da vida29. Sendo a função de cuidador um estresse crônico18, o 
suporte social se torna uma das fontes essenciais para amenizar o 
impacto dos eventos estressores.
O suporte social pode atuar no processo de adaptação familiar ao 
estresse associado a ter uma criança com deficiências, sendo consi-
derado, dentre as muitas variáveis moderadoras do estresse como a 
de maior impacto no ajustamento familiar25. Esse também é consi-
derado como um recurso de resolução de problemas que resulta em 
estresse diminuído, do mesmo modo, baixo nível de suporte social 
pode causar ou potenciar os níveis de estresse31. Os dados encontra-
dos no presente estudo mostram que as entrevistadas em ambas as 
instituições pesquisadas apresentam alto nível de estresse, apesar de 
se mostrarem satisfeitas com o suporte social, como se verificou nas 
tabelas 2 e 3, o que evidencia que o suporte social reduz o nível de 
estresse, mas não atua como fator determinante deste. 
Pode-se atribuir essa contrariedade de dados ao fato de o suporte 
social provir de fontes diferentes, sendo os membros da família 

os principais responsáveis pela maior promoção do suporte emo-
cional e prático e os serviços de assistência promoverem maior 
suporte informal1. Considerando-se a desestruturação familiar 
da atualidade e tendo os indicadores apontados que tanto o pai 
como a mãe geralmente sinalizam algum conflito conjugal32 de-
vido, em parte, às características pessoais da criança, à gravidade 
da deficiência e à competência e recursos lhes cabem33, explica-se 
o número pequeno atribuído à quantidade de pessoas tidas como 
suportivas, já que os divórcios são mais presentes e as famílias 
estão cada vez menores, mas também justifica-se os valores altos 
para a satisfação com o suporte, visto que nos últimos tempos 
houve um aumento considerável do número de serviços de assis-
tência para os cuidadores de crianças especiais.
As pessoas são consideradas umas para as outras como apoio ne-
cessário para as funções que necessitam desempenhar ou mesmo 
para a resolução dos seus problemas34. A relevância da família 
como um sistema transacional dinâmico contribuindo para a 
compreensão desse novo processo de adaptação vivenciado por 
estas mulheres33 confirma-se nesse estudo como essencial tam-
bém para as entrevistadas (Tabela 5).

COnClUSÃO

Conclui-se, portanto que, acerca dos aspectos sóciodemográficos, 
este estudo possui similitudes com a literatura referenciada, sen-
do os cuidadores em sua totalidade mulheres, mães dos pacien-
tes, que em sua maioria abdicaram de uma vida profissional para 
exercer a arte do cuidar. 
Ainda que o nível de estresse a que estas mulheres estão submetidas 
seja muito elevado, atingindo, na maior parte da amostra, a fase III 
ou de exaustão, o bom suporte social recebido e indicado pelas mes-
mas não foi capaz de amenizar esse estresse. Possivelmente pode ter 
existido um desentendimento acerca do que seria esse suporte social 
por parte das entrevistadas ou mesmo uma incapacidade desse apoio 
em suprir todo o estresse diário a que estas estão submetidas.
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